
Dyrektor Gimnazjum im. Jana Paw a II w I owej

OG ASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZ DNICZE

w Gimnazjum im. Jana Paw a II w I owej
 ul. Piaskowa 2a , 68-120 I owa

1. Okre lenie stanowiska:

 STARSZY SPECJALISTA DO SPRAW SPORTU, 3/4  etatu.

2. Wymagania niezb dne:

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Pe na zdolno  do czynno ci prawnych oraz korzystanie z pe ni praw

publicznych.

3. Niekaralno  za przest pstwo pope nione umy lnie.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Stan zdrowia pozwalaj cy na zatrudnienie na okre lonym stanowisku.

6. Wykszta cenie wy sze o odpowiedniej specjalno ci umo liwiaj ce

wykonywanie zada  na powierzonym stanowisku.

7. Co najmniej 5-letni sta  pracy.

3. Wymagania dodatkowe:

1. Znajomo  przepisów prawa niezb dnych do w ciwego wykonywania

obowi zków z zakresu: kultury fizycznej, sportu,  samorz du gminnego oraz

innych przepisów reguluj cych funkcjonowanie samorz du terytorialnego.

2. Sta  pracy w specjalno ci: wychowanie fizyczne  lub mened er sportu.

3. Uko czone  studia magisterskie ze wskazaniem na jedn  spo ród specjalno ci:

wychowanie  fizyczne, mened er sportu, uprawnienia trenerskie.

4. Dobra znajomo  obs ugi komputera w zakresie Windows (pakiet MS Office),

poczty elektronicznej, Internetu.

5. Znajomo  zagadnie  zwi zanych z funkcjonowaniem obiektów sportowych.

6. Wykazywanie w asnej inicjatywy.

7. Zdolno ci organizacyjno - menad erskie.



8. Umiej tno  pracy samodzielnej jak i wspó pracy w zespole.

9. Komunikatywno , kreatywno , talent organizacyjny.

10. Umiej tno  pracy pod presj  czasu.

11. Dyspozycyjno .

4. Zakres wykonywanych zada  na stanowisku pracy.

1. Planowanie i organizowanie przedsi wzi  sportowo-rekreacyjnych.

2. Opracowywanie kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych.

3. Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

4. Opracowywanie w asnej oferty us ug w dziedzinie kultury fizycznej i szeroko

poj tej rekreacji.

5. Czuwanie nad przestrzeganiem obowi zków wynikaj cych z przepisów

o bezpiecze stwie imprez masowych.

6. Opracowywanie za  co do strategii marketingowej  oraz wprowadzanie

nowych form aktywno ci ruchowej.

7. Kszta towanie postaw innowacyjnych w procesie rozwijania dzia alno ci

w wychowaniu fizycznym, sporcie i rekreacji.

8. Wspó praca z organizacjami i stowarzyszeniami w zakresie kultury fizycznej,

9. Wspó praca z lokalnymi firmami, szko ami w ramach organizacji imprez

sportowych.

 5. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.

2. CV z dok adnym opisem przebiegu pracy zawodowej.

3. Orygina  kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegaj cej si  o zatrudnienie.

4. Kserokopie wiadectw pracy.

5. Kserokopie dokumentów potwierdzaj ce  wykszta cenie zawodowe

i kwalifikacje.

6. wiadczenie kandydata o niekaralno ci za przest pstwo pope nione umy lnie

7. wiadczenie o zdolno ci do czynno ci prawnych oraz korzystaniu z pe ni

praw publicznych.



8. Aktualne za wiadczenie lekarskie o zdolno ci do zatrudnienia na danym

stanowisku.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny,  CV powinny by  opatrzone klauzul :

„Wyra am zgod  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezb dnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustaw
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101,
poz. 926 z pó n. zm.)".

6. Termin, sposób i miejsce sk adania dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale y sk ada  lub przes  w terminie do dnia
18 lutego 2011r. do  godz. 15.00 pod adres:  Gimnazjum im, Jana Paw a II w I owej,
ul. Piaskowa 2a, 68-120 I owa, w zaklejonych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urz dnicze – specjalista ds. sportu".

Aplikacje, które wp yn  po wy ej okre lonym terminie, nie b  rozpatrywane.

Nabór przeprowadzi komisja powo ana przez Dyrektora Gimnazjum im. Jana Paw a
w I owej.

Otwarcie ofert nast pi w Gimnazjum im. Jana Paw a II w I owej
w dniu 21 lutego 2011 r. o godz. 10.00

Osoby, których dokumenty spe ni  wymagania formalne zawarte w og oszeniu zostan
telefonicznie powiadomione o dalszym post powaniu.

Informacja o wyniku przeprowadzonego naboru b dzie niezw ocznie umieszczona:
- na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urz du Miejskiego

w I owej: http://www.ilowa.info.pl
- na tablicy informacyjnej w siedzibie Gimnazjum im. Jana Paw a II w I owej,

ul. Piaskowa 2a.
- na tablicy informacyjnej Urz du Miejskiego w I owej, ul. eromskiego 27.

W sprawie uzyskania dodatkowych informacji mo na dzwoni  pod
nr: 68 360 00 47

                                                                                               I owa, 03.02.2011r.

                                                    Dyrektor Gimnazjum im. Jana Paw a II w I owej
                                                                                                /-/ Jolanta D browska

http://www.ilowa.info.pl

